รายละเอียดโครงการพ ัฒนา
แผนพ ัฒนาเทศบาลตําบลแม่สะเรียงสปีี (พ.ศ. 2561-2564)
สําหร ับ อุดหนุน อปท. สว่ นราชการ ร ัฐวิสาหกิจ องค ์กรประชาชน

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จ ังหว ัดที

ิ
3. การแก้ไขปัญหาความยากจน พ ัฒนาคน ส ังคม การบริการภาคร ัฐ และพล ังงานทดแทน เพือยกระด ับคุณภาพชีวต
ี ณ
ุ ภาพ และ ๖. การพ ัฒนาด้านการท่องเทียวยงยื
ั น
3. การพ ัฒนาคุณภาพคนส ังคม ชุมชนให้มค

ข.ยุทธศาสตร์การพ ัฒนา อปท ในเขตจ ังหว ัด

6
แผนงาน :
ที

ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างเมืองน่าอยู่ คูส
่ ังคมคุณภาพ
แผนงานการร ักษาความสงบภายใน

ชือโครงการ

ว ัตถุประสงค์

2561
1

อุดหนุน โครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
ป้ องกันยาเสพติด
และการเสริมสร ้าง
วินัยจราจร

เพือจ่ายเป็ น
ค่าใช ้จ่ายใน
โครงการการ
ประชาสัมพันธ์
การป้ องกันยา
เสพติดและ
การเสริมสร ้าง
วินัยจราจร

ประชาสัมพันธ์งาน
ป้ องกันยาเสพติด
และการเสริมสร ้าง
วินัยจราจร

kpi

งบประมาณและทีผ่านมา

เป้าหมายและผลผลิต

2562

2563

ผลทีคาดว่าจะได้ร ับ

ผูร้ ับผิดชอบ

2564

100,000

ร ้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ประชาชน
ในการใช ้
บริการ

(58) 100,000
(59) 100,000
(60) 100,000

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวต
ิ และ
ิ
ทรัพย์สน

สํานักปลัดฯ

สภ.แม่สะเรียง
แผนงาน :
ที

แผนงานสาธารณสุข

ชือโครงการ

ว ัตถุประสงค์

2561
2

โครงการ เยียม
ผู ้สูงอายุและคน
พิการ

เพือให ้
ผู ้สูงอายุและ
ผู ้พิการมี
สุขภาพจิตทีดี
(งบ สปสช.)

ผู ้สูงอายุและคน
พิการในชุมชนบ ้าน
โป่ งนอก

kpi

งบประมาณและทีผ่านมา

เป้าหมายและผลผลิต

2562

2563

ผลทีคาดว่าจะได้ร ับ

ผูร้ ับผิดชอบ

ผู ้สูงอายุและคนพิกา
ระกําลังใจทีดีขน
ึ

กอง
สาธารณสุขฯ

ผลทีคาดว่าจะได้ร ับ

ผูร้ ับผิดชอบ

2564

5,000

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ดําเนินการ
โครงการ

(58) 5,000
(59) 5,000
(60) 5,000

ชุมชนบ้านโป่งนอก
แผนงาน :
ที

แผนงานส ังคมสงเคราะห์

ชือโครงการ

ว ัตถุประสงค์

2561
3

โครงการจัด
การศึกษาสําหรับ
เด็กด ้อยโอกาส
แบบมีสว่ นร่วม ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน

เพือให ้เด็ก
พิการได ้รั บ
โอกาส
ทาง
การศึกษา
อย่างทัวถึง

เด็กพิการและเด็ก
ด ้อยโอกาสในเขต
อําเภอแม่สะเรียง
และสบเมย

เพือส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ
คนพิการ

คนพิการในเขต
เทศบาลและศูนย์
พัฒาคนพิการ
ชุมชนคริสเตียน
ได ้รับการพัฒนา

kpi

งบประมาณและทีผ่านมา

เป้าหมายและผลผลิต

2562

2563

5,500

5,500

50,000

50,000

2564

(58)
(59)
(60)

ร ้อยละของ
เด็กพิการ
และเด็ก
ด ้อย
โอกาส
ได ้รับ
การศึกษา
อย่างทัวถึง

เด็กพิการและด ้อย
โอกาสได ้รับ
การศึกษาพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ ทีดีขน
ึ

สํานักปลัดฯ

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ดําเนินการ
โครงการ

ผู ้พิการและผู ้ดูแล
สํานักปลัดฯ
เกิดการได ้มีชวี ต
ิ ความ
เป็ นอยูท
่ ดี
ี ตาม
อัตภาพและมีความสุข

ชุมชนคริสเตียน
4

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ คน
พิการ

(58)
(59)
(60)

ชุมชนคริสเตียน

50,000

แบบ ผ.02
5

โครงการ ฝึ กอบรม
เพิมศักยภาพให ้แก่
ผู ้สูงอายุ

เพือส่งเสริม
ศักยภาพ
ผู ้สูงอายุใน
ชุมชน

ส่งเสริมศักยภาพ
ผู ้สูงอายุในชุมชน
บ ้านโป่ งใน

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ดําเนินการ
โครงการ

10,000
(58)
(59)
(60)

ผู ้สูงอายุมค
ี ณ
ุ ภาพดี
มีจต
ิ ใจแจ่มใส
สุขภาพแข็งแรง

สํานักปลัดฯ

ชุมชนบ้านโป่งใน
แผนงาน :
ที

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ชือโครงการ

ว ัตถุประสงค์

2561
6

โครงการ ผักสวน
ครัวรัวกินได ้

เพือส่งเสริม
อาชีพและลด
รายจ่ายให ้กับ
ประชาชน

ทําแปลงสาธิตปลูก
ผักสวนครัวรัวกินได ้

kpi

งบประมาณและทีผ่านมา

เป้าหมายและผลผลิต

2562
10,000

(58)
(59)
(60)

2563

ผลทีคาดว่าจะได้ร ับ

ผูร้ ับผิดชอบ

2564

ร ้อยละ
ของการ
ลด
รายจ่าย
ของ
ประชาชน
ทีเข ้าร่วม
โครงการ

สมาชิกกลุม
่ สามารถ
สํานักปลัดฯ
สร ้างรายได ้และลด
รายจ่ายในครั วเรือนได ้

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ทีเข ้าร่วม
โครงการ

เศรษฐกิจในชุมชนดี
ขึน สมาชิกในกลุม
่ มี
รายได ้เพิม

สํานักปลัดฯ

มีรายได ้
จากการ
ขายหรือ
การผลิต
สินค ้า

สามารถสร ้างงาน
สร ้างรายได ้อย่าง
ยังยืน

สํานักปลัดฯ

ร ้อยละ
ของความ
พึงพอใจ
ของ
ประชาชน
ในการใช ้
บริการ

ประชาชนสามารถซือ
สินค ้าได ้ในราคาถูก

สํานักปลัดฯ

มีรายได ้
จากการ
ขายหรือ
การผลิต
สินค ้า

สมาชิกในกลุม
่ มีวัสดุ
อุปกรณ์ ความรู ้ ใน
การรับจ ้างจัดดอกไม ้
งานพิธต
ี า่ ง ๆ ได ้

สํานักปลัดฯ

ชุมชนมงคลทอง
7

โครงการ ทํา
นํ าพริกแปรรูป

เพือสร ้างงาน
สร ้างรายได ้
ให ้กับสมาชิก
กลุม
่

ทํานํ าพริกแปรรูป
จําหน่าย

20,000
(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

ชุมชนบ้านโป่งใน
8

โครงการ ทําขนม
ไทย

เพือสร ้าง
ความรู ้และ
รายได ้จาก
การทําขนม
ไทย

ประชาชนในชุมชน
บ ้านทุง่

20,000
(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

ชุมชนบ้านทุง
่
9

โครงการร ้านค ้า
ชุมชน

เพือส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ชุมชน

ชุมชนจัดตังร ้านค ้า
กับสมาชิกในชุมชน
ในราคาถูก

10,000
(58) 10,000
(59) 10,000
(60) 10,000

ชุมชนคริสเตียน
10

โครงการ ส่งเสริม
อาชีพการจัด
ดอกไม ้สด ในงาน
พิธต
ี า่ ง ๆ

เพือส่งเสริม
อาชีพให ้กับ
คนในชุมชน
ให ้มีรายได ้

สมาชิกกลุม
่ มี
รายได ้จากการ
รับจ ้างจัดดอกไม ้ใน
งานต่าง ๆ

10,000
(58) 10,000
(59) 10,000
(60) 10,000

ชุมชนจองคํา

แบบ ผ.02
11

โครงการ บรรจุ
ภัณฑ์ป๋ ยอิ
ุ นทรีย ์

เพือส่งเสริม
อาชีพให ้แก่
คนในชุมชน

ผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์
ตามแนวพระยุคบาท
สมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ ัวฯ

10,000

ร ้อยละ
ของ
ผู ้เข ้าร่วม
โครงการมี
รายได ้
เพิมขึน

เพือสร ้างรายได ้
ให ้กับสมาชิกกลุม
่

สํานักปลัดฯ

ร ้อยละของ ส่งเสริมเศรษฐกิจ
รายได ้ที
ชุมชนให ้ดีขน
ึ
เพิมขึน
ของ
สมาชิกกลุม
่

สํานักปลัดฯ

10,000

มีรายได ้
จากการ
ขายหรือ
การผลิต
สินค ้า

สํานักปลัดฯ

10,000

ร ้อยละของ เศรษฐกิจในชุมชนดี
รายได ้ที
ขึน
เพิมขึน
ของ
สมาชิกกลุม
่

สํานักปลัดฯ

ร ้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู ้เข ้ารับ
การ
ฝึ กอบรม

สํานักปลัดฯ

(58) 10,000
(59) 10,000
(60) 10,000

ชุมชนมุสลิม
12

โครงการเย็บ
ผ ้าถุงสําเร็จรูป

เพือสร ้างงาน
สร ้างรายได ้
ให ้กับสมาชิก
กลุม
่

เย็บผ ้าถุงสําเร็จรูป
จําหน่วย

20,000
(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

ชุมชนบ้านโป่งนอก
13

โครงการ ทอผ ้า
กะเหรียง

สร ้างรายได ้
เสริมให ้กับ
ครอบครัวตาม
แนว
เศรษฐกิจ

สมาชิกกลุม
่ ทอผ ้า
กะเหรียงกลุม
่ ใหม่
ปั กลูกเดือย

(58)
(59)

ประชาชนในกลุม
่
ความรู ้ด ้าน
การเกษตรพอเพียง
เพือการยังชีพ

(60)

ชุมชนคริสเตียน
14

โครงการธนาคาร
เนือกุรบาน

เพือส่งเสริม
เศรษฐกิจใน
ชุมชน

นํ าเนือกุรบานจาก
ชุมชนมาจัด
จําหน่ายในราคาถูก

(58)
(59)
(60)

ชุมชนมุสลิม
15

โครงการ ฝึ กอบรม
ศิลปะวาดเขียน
(เขียนภาพบนผนัง)

เพือส่งเสริม
ความรู ้ด ้าน
ศิลปะ
สามารถสร ้าง
งาน สร ้าง
อาชีพได ้

ประชาชนในชุมชน
และผู ้ทีสนใจ

เพือรวมกลุม
่
สร ้างรายได ้
ให ้กับสมาชิก
กลุม
่

เพิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากผ ้า
ทอเพือสร ้างรายได ้
เพิมขึน

20,000
(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

สามารถสร ้างงาน
สร ้างอาชีพได ้

ชุมชนในเวียง
16

โครงการ ผ ้าทอด ้น
มือ

20,000
(58)
(59)
(60)

ชุมชนบ้านทุง
่

ร ้อยละของ สร ้างรายได ้เสริม
สํานักปลัดฯ
รายได ้
ให ้กับกลุม
่ อย่างยังยืน
ของ
สมาชิก
เพิมมากขึน

แบบ ผ.02
17

โครงการ จัด
ดอกไม ้สด

ส่งเสริมอาชีพ
เพือสร ้าง
รายได ้ให ้กับ
สมาชิกกลุม
่
จัดดอกไม ้สด

รวมกลุม
่ จัดทํา
โครงการจัดดอกไม ้
สดในงานพิธต
ี า่ งๆ

10,000

10,000

10,000

(58)

ร ้อยละของ สร ้างอาชีพ สร ้างงาน
รายได ้ที
สร ้างรายได ้เพิมขึน
เพิมขึน

สํานักปลัดฯ

ร ้อยละ
ของผู ้เข ้า
รับการ
ฝึ กอบรมมี
ความรู ้
และ
ทักษะ
นํ าไป

ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรม
สามารถนําไป
ประกอบอาชีพได ้

สํานักปลัดฯ

มีรายได ้
จากการ
ขายหรือ
การผลิต
สินค ้า

กลุม
่ มีผลิตภัณฑ์
มาตรฐานและสร ้าง
รายได ้ให ้กับสมาชิก

สํานักปลัดฯ

มีรายได ้
จากการ
ขายหรือ
การผลิต
สินค ้า

ประชาชนมีรายได ้
เพิมขึน

สํานักปลัดฯ

มีรายได ้
จากการ
ขายหรือ
การผลิต
สินค ้า

สามารถสร ้างงาน
สร ้างรายได ้อย่าง
ยังยืน

สํานักปลัดฯ

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ต่อการ
ดําเนินการ
โครงการ

สมาชิกทีเข ้าร่วมมี
รายได ้เพิมขึน

สํานักปลัดฯ

(59)
(60)

ชุมชนจองคํา
18

โครงการ งาน
ประดิษฐ์จากศิลปะ
ต ้องดอกสังกะสี

เพือให ้ความรู ้
แก่สมาชิกใน
ชุมชน
สามารถนํ าไป
ประกอบ
อาชีพได ้

อบรมให ้ความรู ้ด ้าน
การดิษฐ์ของทีระรึก
จากศิลปะการต ้อง
ดอกสังกะสี

เพือส่งเสริม
อาชีพและ
สร ้างรายได ้
ให ้กับชุมชน

เป็ นพัฒนศักยภาพ
กลุม
่ อาชีพตัดเสือไต

20,000
(58)
(59)
(60)

ชุมชนบ้านโป่งนอก
19

โครงการ อบรมตัด
เสือไตลายปั ก

20,000

20,000

(58)
(59)
(60)

ชุมชนบ้านโป่งนอก
20

โครงการ อบรมทํา
ไม ้กวาดดอกหญ ้า
และ ทางมะพร ้าว

เพือสร ้าง
อาชีพและ
รายได ้ให ้กับ
สมาชิก

รวมกลุม
่ จัดทําไม ้
กวาดดอกหญ ้าและ
ไม ้กวาด
ทางมะพร ้าวจําหน่าย

10,000
(58)
(59)
(60)

ชุมชนบ้านโป่งใน
21

โครงการ ทําผลไม ้
แปรรูป

เพือรวมกลุม
่
สร ้างรายได ้
เสริมให ้กับ
สมาชิก

เพือรวมกลุม
่ ผลิต
สินค ้าผลไม ้แปร
รูปจําหน่าย

20,000
(58)
(59)
(60)

ชุมชนบ้านทุง
่
22

โครงการ เพาะเห็ด
ฟาง

เพือส่งเสริม
อาชีพการ
เพาะเห็ดฟาง
สร ้างรายได ้

สมาชิกเข ้าร่วม
โครงการสามารถ
เพาะเห็ดฟางได ้

20,000
(58)
(59)
(60)

ชุมชนบ้านโป่งนอก

20,000

แบบ ผ.02
23

โครงการ ตัดเย็บ
เสือไตปุ่ ง

เพือส่งเสริม
อาชีพสร ้าง
รายได ้ให ้กับ
สมาชิก

ตัดเย็บเสือไตปุ่ ง
จําหน่าย สร ้าง

20,000

20,000

ร ้อยละของ สร ้างรายได ้ให ้กับ
ระดับ
สมาชิกกลุม
่ ตัดเย็บ
รายได ้ที
เสือไตปุ่ ง
เพิมขึน
ของสมาชิก

สํานักปลัดฯ

20,000

มีรายได ้
จากการ
ขายหรือ
การผลิต
สินค ้า

สํานักปลัดฯ

(58)
(59)
(60)

ชุมชนบ้านโป่งนอก
24

โครงการ อบรม
อนุรักษ์ขนมโบราณ

เพือสร ้าง
ความรุ ้และ
อนุรักษ์ ขนม
โบราณ

สมาชิกในชุมชนที
สนใจ

(58)
(59)
(60)

ชุมชนบ้านทุง
่
รวมงบประมาณ:

2561

2562

2563

2564

215,000

165,500

155,500

120,000

ผู ้ผ่านการฝึ กอบรม
สามารถนําความรู ้ไป
ใช ้ในการประกอบ
อาชีพต่อไป

